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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Ketertarikan manusia dengan agama menurut Will Durant, seperti 

dikutip oleh Murtadha Muthahhari (dalam Ramayulis, 2007 :38) sebagai 

berikut: “ manusia memiliki seratus jiwa, segala sesuatu bila telah dibunuh, 

pada kali pertama itu pun  sudah mati untuk selama-lamanya, kecuali agama. 

Ia akan muncul lagi dan kembali hidup setelah itu. 

Dari ungkapan di atas dapat dilihat, bahwa agama itu merupakan sifat 

manusia yang tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri.dari sejarah 

keagamaan pun dapat ditunjuk sebagai bukti bahwa manusia sejak nabi Adam 

sampai sekarang ini walau dalam kualitas yang berbeda-beda senantiasa 

terkait dengan kepercayaan kepada sesuatu yang gaib (supernatural) yang 

dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan, bahkan pada tingkat 

yang tertinggi diyakini sebagai tempat mempertaruhkan kehidupan. 

Disadari atau tidak, dorongan beragama bagi manusia merupakan 

tuntunan yang tidak dapat dihindari. Dalam Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa 

disebutkan bahwa, dorongan beragama merupakan dorongan psikis yang 

merupakan landasan ilmiah dalam watak kejadian manusia. Dorongan psikis 

manusia tersebut membantuk interpretasi baru bagi dirinya untuk mengenal 

Tuhan. Sehingga dengan sendirinya mereka menciptakan suasana batin 
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dengan mewujudkan sebuah peribadatan. Dengan demikian, ia akan merasa 

tenang tentram dan bahagia. Hanya saja konsepsi manusia dalam 

mengespresikan keberagamaan tersebut berbeda-beda, namun yang terpenting 

bukan kosnep keberagamaannya, tapi dorongan jiwanya untuk beragama 

(Najati,1985:40) 

Dalam proses selanjutnya ada istilah muallaf, muallaf adalah orang 

yang baru masuk Islam dalam beberapa tahun dan masih awam dalam Ilmu 

agama Islam, Sedangkan dalam bahasa Arab Muallaf artinya adalah orang 

yang beserah diri,tunduk, dan pasrah (…..). 

Indonesia sendiri saat ini jumlah muallaf terus bertambah akan tetapi 

di Indonesia sendiri masih belum ada data valid yang menyebutkan berapa 

persisnya jumlah muallaf pertahunya. Data terkait lembaga pembina mualaf 

di Indonesia yang diperlukan guna membentuk Persatuan Pembina Mualaf 

Indonesia (PPMI) belum lengkap. Pasalnya hingga kini tidak ada pusat 

pencatatan data, termasuk data yang berasal dari kementerian Agama 

(Republika, 2012) 

Sesorang yang baru masuk Islam biasanya karena pilihan dan 

mendapat hidayah dari Allah Ta’ala, ada juga muallaf itu disebabkan 

perkawinan seperti seorang istri mengikuti agama suaminya yang Islam 

begitu juga sebaliknya seorang suami yang mengikuti istrinya yang beragama 

Islam. Dalam kasus para muallaf ini, biasanya para muallaf yang Islam karena 

hidayah Allah ta’ala mereka akan selalu benar-benar mendalami ajaran islam 

secara intensif, sedangkan para muallaf yang Islamnya dikarenakan 
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pernikahan biasanya hanya sekedar mengikuti pasangannya, mereka biasanya 

mereka lebih tidak peka terhadap islam itu sendiri. 

Hidayah atau petunjuk hanyalah milik Allah, bagaimana pun upaya 

kita untuk merubah seseorang, bagaimana pun kerja keras kita untuk 

menyadarkan seseorang, maka itu tidak ada artinya jika Allah tidak 

menghendaki hidayah kepadanya, orang tersebut tidak akan berubah sampai 

Allah memberikannya hidayah. Allah berfirman : 

ٌَ أَْعلَُم بِبْلُمْيحَِدينَ  ُى ًَ َ يَْيِدي َمْن يََشبُء ۚ  ِكنَّ اَّللَّ لََٰ ًَ   إِنََّك ََل جَْيِدي َمْن أَْحَبْبَث 

artinya“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat member petunjuk 

kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Alloh memberi petunjuk kepada 

orang yang dikehendaki-Nya, dan Alloh lebih mengetahui orang-orang 

yang mau menerima petunjuk.” (QS Al Qashash: 56). 

Ibnu katsir mengatakan mengenai tafsir ayat ini, “Allah 

mengetahui siapasaja dari hambanya yang layak mendapatkan hidayah, 

dan siapa saja yang tidak pantas mendapatkannya” ( tafsier ibnu katshir : 

394 ).  

Seseorang yang masuk Islam karena pilihan, tentunya telah 

mengalami pergulatan batin yang luar biasa dan pertimbangan yang 

matang. Dia harus menundukkan hatinya untuk dapat menerima dan 

meyakini kebenaran baru. Selanjutnya, dia harus mempertimbangkan 

aspek sosial ekonomi sebagai konsekuensi atas pilihannya itu. Mungkin 

saja dia akan kehilangan pekerjaan. Atau, bisa jadi dia akan dikucilkan 

dari keluarga, bahkan diasingkan dari komunitas lamanya. Melihat betapa 

http://muslim.or.id/tafsir
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kompleksnya dampak pilihan ini, maka apabila dia tetap merasa yakin 

dengan kebenaran Islam, dia harus berserah diri dan pasrah dengan risiko 

apa pun. 

Sedangkan dalam istilah lain muallaf bisa diartikan sebagai 

konversi agama, konversi agama, menurut Jalaluddin secara umum dapat 

diartikan berubah agama ataupun masuk agama (Jalaluddin 2004:265-

271). Definisi senada juga di ungkapkan oleh Jalaluddin Rahmat bahwa 

“konversi agama” adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk 

proses yang menjurus pada penerimaan suatu sikap keagamaan, baik 

prosesnya terjadi secara bertahap maupun secara tiba-tiba.  

Menurut Jalaluddin (2004:53-63) dan juga Ramayulius (2004:25-

37), hampir seluruh ahli psikologi sependapat bahwa apa yang menjadi 

keinginan dan kebutuhan manusia bukan hanya terbatas pada kebutuhan 

makan, minum, pakaian ataupun kenikmatan lainnya. Berdasarkan hasil 

riset dan observasi, mereka mengambil kesimpulan bahwa pada diri 

manusia terdapat semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat 

universal. Kebutuhan ini melebihi kebutuhan-kebutuhan lainnya, bahkan 

mengatasi kebutuhan akan kekuasaan. Keinginan akan kebutuhan tersebut 

merupakan kebutuhan kodrati, berupa keinginan untuk mencinta dan 

dicintai Tuhan. 

Seperti yang tercantum dalam al-Quran surat Al-an’am ayat 63  

ُخْفيَةً  ًَ ًعب  اْلبَْحِر جَدُْعٌنَوُ جَُضرُّ ًَ ْن ُظلَُمبِت اْلبَّرِ  يُكم ّمِ لَئِْن أَْنَجبنَب ِمْن َىِذِه لَنَُكٌنَنَّ  قُْل َمن يُنَّجِ

 ِمَن الشَّبِكِريَن         
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Artinya:  

“ Katakanlah, ’siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari 

kegelapan-kegelapan didarat dan dilaut, yang kalian berdoa kepada-Nya 

yang kalian dengan merendahkan diri dan suara perlahan. Sungguh jika 

DIa menyelamatkan kami dari ini, tentulah kami akan benar-benar 

menjadi orang-orang yang bersyukur.( QS. Al-an’am : 63) 

 

Disadari atau tidak, dorongan beragama bagi manusia merupakan 

tuntunan yang tidak dapat dihindari. Dalam Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa 

disebutkan bahwa, dorongan beragama merupakan dorongan psikis yang 

merupakan landasan ilmiah dalam watak kejadian manusia. Dorongan 

psikis manusia tersebut membentuk interpretasi baru bagi dirinya untuk 

mengenal Tuhan. Sehingga dengan sendirinya mereka menciptakan 

suasana batin dengan mewujudkan sebuah peribadatan. Dengan demikian, 

ia akan  merasa tenang tentram dan bahagia. Hanya saja konsepsi manusia 

dalam  mengespresikan keberagamaan tersebut berbeda-beda, namun yang 

terpenting bukan kosep keberagamaannya, tapi dorongan jiwanya untuk 

beragama (Usman Najati,1985:40) 

Begitujuga yang diungkapkan oleh Erich Fromm bahwa kebutuhan 

manusia akan agama bagi manusia, berakar dalam kondisi sadar eksistensi 

species manusia. Manusia memerlukan obyek pengabdian semacam agama 

agar dapat mengatasi eksistensinya yang terisolasi, dengan semua 

keraguan dan ketidakmampuannya, dan agar dapat menjawab 

kebutuhannya akan arti hidup ini (1998:40). Karena Agama dalam 

kehidupan manusia merupakan bagian terpenting yang tidak dapat 

dipisahkan dari dirinya. Karena agama memberikan berbagai macam 
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harapan dan motivasi dalam hidup manusia. Agama juga memberikan 

nilai-nilai dan norma-norma yang selalu dijunjung tinggi oleh manusia. 

Gejolak rasa dan batin manusia senantiasa bermuara pada agama, sebab 

agama memberikan nuansa simbolik dan jawaban dari pertanyaan yang tak 

terjawab oleh akal. 

Sikap dan minat remaja terhadap masalah keberagamaan dapat 

dikatakan sangat tergantung pada kebiasaan masa kecil dan lingkungan 

agama yang memengaruhi besar-kecil minat mereka terhadap masalah 

keagamaan. Apa yang telah diterima dan tumbuh dari kecil itulah yang 

menjadi keyakinan individu pada masa remaja melalui pengalaman-

pengalaman yang dirasakannya (Darajat, 2003: 85-85).  

Menurut W. Starbuck (dalam Jalaluddin, 2004:74-76), juga 

menyatakan bahwa perkembangan jasmani dan rohani yang terjadi pada 

masa remaja turut mempengaruhi perkembangan agamanya. 

Keberagamaan pada remaja banyak berkaitan dengan faktor 

perkembangan jasmani dan rohani mereka. Faktor tersebut menurut 

W.Starbuck antara lain: 

1. Pertumbuhan pikiran dan mental 

Sifat kritis terhadap ajaran agama mulai muncul. Selain masalah 

agama, mereka pun tertarik pada masalah kebudayaan, sosial, ekonomi 

dan norma-norma kehidupan lainnya. 

Hasil penelitian Allport, Gillesphy, dan Young (Jalaluddin, 2003, 

74-75) menunjukan: 
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a. 85 persen remaja Katholik tetap taat menganut ajaran agamanya 

b. 40 persen remaja Protestan tetap taat terhadap ajaran agamanya. 

Dari hasil ini, di nyatakan selanjutnya bahwa agama yang 

ajarannya bersifat konservatif lebih banyak berpengaruh terhadap remaja 

untuk tetap taat pada ajaran agamanya. Sebaliknya agama yang ajaranya 

kurang konservatif dogmatis dan agak liberal akan mudah merangsang 

pengembangan dan mental para remaja sehingga mereka banyak 

meninggalkan ajaran agamanya. Hal ini menunjukan bahwa 

perkembangan pikiran dan mental mempengaruhi sikap keberagamaan 

mereka. 

2. Perkembangan perasaan 

Berbagai perasaan telah berkembang pada masa remaja. Perasaan 

sosial, etis, dan estetis mendorong remaja untuk menghayati 

perikehidupan yang terbiasa dalam kehidupannya kehidupan religious 

cenderung mendorong dirinya lebih dekat kearah hidup yang religious 

pula. 

3. Pertimbangan sosial 

Corak keagamaan para remaja juga ditandai oleh adanya 

pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan mereka, timbul konflik 

antara pertimbangan moral dan material sehingga mereka sangat bingung 

menentukan pilihan itu. Karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi 

kepentingan materi, para remaja cenderung bersikap materialis. Hasil 

penyelidikan Ernest Harms terhadap 1789 remaja Amerika antara usia 18-
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29 tahun menunjukan, bahwa 70 persen pemikiran remaja ditunjukan bagi 

kepentingan: keuangan, kesejahteraan, kebahagiaan, kehormatandiri, dan 

masalah kesenangan pribadi lainnya. Adapun masalah akhirat dan 

keagamaan hanya sekitar 3.6 persen, masalah sosial 15.8 persen. 

4. Perkembangan moral  

Perkembangan moral para remaja bertitiktolak dari rasa berdosa 

dan usaha untuk mencari proteksi. Tipe moral yang terlihat pada para 

remaja juga mencakupi: 

1. Self directive, taat terharap agama atau moral berdasarkan 

pertimbangan pribadi. 

2. Adaptive, mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik. 

3. Submissive, merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral dan 

agama. 

4. Unadjusted, belum menyakini akan kebenaran ajaran agama dan 

moral. 

5. Deviant, menolak menolak dasar dan hukum keagamaan serta 

tatanan moral masyarakat. 

Menurut Rambo (1993) berpindahnya keyakinan seseorang dari 

sistem kepercayaan ke sistem kepercayaan lainnya ini disebut sebagai 

konversi agama. Perpindahan tersebut diikuti oleh berbagai macam 

perubahan yang terjadi di dalam dirinya maupun perubahan yang terjadi 

di luar dirinya, baik yang berdampak positif maupun negatif. Segala 
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bentuk perubahan yang terjadi pada individun yang melakukan konversi 

agama, merupakan konsekuensi yang mau tidak mau harus dilalui. 

Bagi individu yang melakukan  konversi agama dari agama lain ke 

agama Islam disebut sebagai muallaf. Oleh karena itu, peneliti akan 

menggunakan istilah muallaf pada bagian-bagian selanjutnya pada 

penelitian ini. Berdasarkan kasus pada beberapa individu yang melakukan 

konversi agama ke Islam atau menjadi mullaf, masalah yang opaling 

sering dihadapi adalah persoalan ekonomi dan keluarga. Banyak dari 

mereka yang dibuang oleh keluarganya, dan dipecat dari pekerjaannya. 

Banyak muallaf yang diusir dari rumahnya setelah keluarganya tahu dia 

menjadi muslim (madya, 2000), dengan demikian banyaknya tekanan baik 

itu dari internal mapun internal yang dialami individu yang memutuskan 

untuk melakukan konversi agama maka mereka memerlukan kekuatan 

yang lebih untuk melewatinya menyesuaikan diri dengan baik, dan di 

dalam istilah psikologi ada yang disebut dengan istilah resiliensi, istilah 

resiliensi yang diformulasikan pertama kali oleh Block (dalam Klohnen, 

1996) dengan nama ego-resilience, yang diartikan sebagai kemampuan 

umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan 

luwes saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, nampak bahwa 

ego resiliensi merupakan satu sumber kepribadian yang berfungsi 

membentuk konteks lingkungan jangka pendek maupun jangka panjang, di 

mana sumber daya tersebut memungkinkan individu untuk memodifikasi 
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tingkat karakter dan cara mengekspresikan pengendalian ego yang biasa 

mereka lakukan. 

Dalam perjalanannya, terminologi resiliensi mengalami perluasan 

dalam hal pemaknaan. Diawali dengan penelitian Rutter & Garmezy 

(dalam Klohne 1996), tentang anak-anak yang mampu bertahan dalam 

situasi penuh tekanan. Dua peneliti di atas menggunakan istilah resiliensi 

sebagai descriptive labels yang mereka gunakan untuk menggambarkan 

anak-anak yang mampu berfungsi secara baik walaupun mereka hidup 

dalam lingkungan buruk dan penuh tekanan. 

Gambaran resiliensi pada remaja yang melakukan konversi agama 

ke agama Islam atau di sebut dengan istilah muallaf yang di dapat dari 

hasil wawancara dan observasi dilapangan, terdapat seorang individu  

yang memutuskan untuk menjadi muallaf di usia remaja. Dia terlihat bias 

menyesuaikan diri dengan baik setelah banyak hal yang negatif yang 

menimpanya setelah keputusan menjadi muallaf ia ambil. 

Seperti yang di alami satu indiividu yang melakukan konversi 

agama ke agama Islam, dia adalah  M.M (22 tahun), dia berasal dari 

keluarga Kristen yang taat beragama dimasa kecilnya dia dididik tegas 

dalam hal keagamaannya, hampir tidak pernah M.M bersama keluarga 

melewatkan untuk beribadah kegereja, ayahnyapun aktif untuk 

menyebarkan agamanya dan banyak lagi ritual keagamaan mereka yang 

tak luput untuk dikerjakan oleh keluarganya. 
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M.M sangat dekat dengan ayahnya, ayahnya bekerja di 

Disnakertrans, dengan pekerjaan ayahnya tersebut, ia hidup dalam 

perekonomian yang cukup dan secrara perekonomian keluarganya 

temasuk pada kategori cukup. Secara pengasuhan, ayahnya  merupakan 

kepala keluarga yang keras dalam hal pengamalan agama, ketika ada 

anaknya yang tidak kegereja, maka tidak  segan untuk memberikan 

hukuman kepada anak-anaknya. bahkan harrapan yang di sampaikan 

ayahnya terhadap M.M nantinya menjadi seorang pendeta seperti 

kebanyakan dari keluarganya. 

Semasa  SMP, M.M berbeda dengan anak-anak seusianya dimana 

M.M tidak terlalu suka untuk main atau nongkrong-nongkrong seperti 

anak-anak lain sebayanya di daerah tersebut akan tetapi M.M memilih 

untuk aktif di keorgnaisasian di gereja bahkan ketika acara natal akan 

berlangsung M.M selalu  jadi panitia pelaksanaan. M.M aktif di kegiatan 

kepemudaan di gereja, bersama teman-temanya dia sering melakukan 

ritual-ritual keagamaan kristen di sela-sela kesibukannya di sekolah. Dia 

sangat aktif  sebagai ketua dari keorganisasian Kristen di Palu. 

Masa SMP M.M lebih sering dihabiskan untuk ritual-ritual 

kegamaan yang dimana dia menjadi ketua dari keorganisasian kristen 

tersebut, kegiatan M.M tersebut sangat didukung oeh keluarganya dan 

menjadi kebanggaan bagi keluarganya. bahkan berkat keaktifannya 

tersebut dia menerima perhatian lebih dari ayahnya. 
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Ketika memasuki masa SMA, M.M masih aktif di organisasi 

remaja kristen di Palu, bahkan semakin disibukkan dengan kegiatan 

keagamaan yang sering mengadakan kongres pelajar kristen se-Indonesia. 

Selain itu M.M mulai mendalami agamanya dengan lebih serius berbeda 

dengan  masa SMP dia  hanya mengikuti saja semua yang di anjurkan 

pendeta dan orang tuanya. Semasa SMA  dia  lebih sering melakukan 

perenungan tentang ke-Tuahanan yang menurutnya semakin membuatnya 

kurang nyaman dengan agama kristen, banyak pertanyaan yang tidak bisa 

dia temukan didalam ajaran agamanya. 

Semasa SMA, M.M mempunyai teman yang muslim yang ia ingat 

maktu itu sedang waktu istirahat, tiba-tiba kedua temannya bilang : “kamu 

tuh lebih cocok kalau jadi muslim” pada saat itu M.M langsung 

membantah dan membawa hal tersebut hanya becandaan temannya saja. 

Karena pada saat SMA M.M mempunyai teman perempuan yang muslim 

bahkan anak ustad yang berpacaran dengn teman SMAnya yang Kristen 

dan menurut M.M gak ada bedanya dengan  yang bukan muslim. Masa 

remaja M.M lebih sering dimanfaatkannya untuk kegiatan keagamaan 

Kristen. 

Ketika SMA juga M.M mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yaitu 

dibidang olah-raga  karate, dia  bahkan sering mengikuti kejuaraan se-

Indonesia dengan hal tersebut M.M sering melakukan perjalanan jauh 

untuk mengikuti kejuaraan. Ketika ada kejuaraan di makasar, maka para 

atlet di tempatkan di asrama haji yang otimastis di sana terdapat  mesjid, 
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dan pada dasarnya dia tidak suka dengan tempat yang berisik  M.M sering 

pergi ke mesjid tersebut karena menurutnya tempatnya nyaman dan yang 

pasti tidak berisik dan sejak saat itu M.M merasa  nyaman berada di 

mesjid. Sejak saat itu M.M sering pergi ke mesjid untuk merenung.  

M.M mulai menyukai ketika masuk ke mesjid ada muratal di 

lantunkan, berbeda sekali rasanya ketika M.M memasuki gereja. M.M 

mulai mendalami Islam secara otodidak dan sembunyi-sembunyi. M.M 

tidak berani untuk belajar pada ustad ataupun pemuka agama Islam 

lainnya karena M.M takut keluarganya tahu tentang kegiatannya tersebut.  

M.M mulai mempelajari sholat dan secara sembunyi-sembunyi 

melakukannya hal tersebut hanya berlangsung secara beberapa bulan, 

ketika M.M melakukan sholat di kamarnya ayah M.M mengetahui hal 

tersebut,  dan tentu saja ayahnya marah dan meminta dia untuk kembali 

ke ajaran mereka, akan tetapi M.M tidak bersedia dengan menjelaskan 

beberapa alasan akan tetapi orang tuanya tidak mau menerimanya. M.M 

pun meneriama perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya terutama 

dari ayahnya M.M mendapat kekerasan secara fisik maupun psikis dan 

dikurung di kamar dan tidak boleh keluar sama sekali, dan tentunya 

kekerasan tersebut baru pertama kali M.M terima dimana selama ini dia 

adalah anak kesayangan dari ayahnya. 

Kejadian tesebut jadi guncangan hebat bagi keluarganya bahkan 

ibunya sampai masuk rumah sakit, keluarga besarpun menjadi ikut marah 

dan terkesan menyalahkan keluarganya, karena latar belakang keluarga 
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tersebut kebanyakan adalan pemuka agama Kristen dan pendeta. Hingga 

suatu malam ketika perlakuan pemaksaan dengan penolakan dan 

kekerasan yang bertujuan supaya M.M kembali pada ajaran sebelumnya 

semakin menjadi dirasakan oleh M.M, dia pun bertekad untuk pergi dari 

rumah dan dengan proses yang tidak mudah akhirnya M.M sampai ke 

Bandung S di bawa oleh keluarga muslim yang dulu pernah bekerja sama 

dengan ayahnya dalam hal transmigrasi. Di Bandung M.M melakukan 

pengucapan syahadat dan resmi menjadi Islam, dan menjalani hidup di 

kota Bandung sendiri, dengan keluarga baru yang notabene tidak terlalu 

dikenal oleh M.M. Memulai semuanya dari nol lagi bersosialisasi dengan 

lingkungan baru, keluarga baru dan ajaran agama yang baru dan juga 

meneruskan sekolah  tanpa dukungan dari orang tua. 

Fenomena tersebut menarik perhatian peneliti, tentang bagaimana 

proses bangkitnya M.M dari keterasingan, penolakan sekaligus kekerasan 

baik secara fisik dan psikis serta harus menghadapi lingkungan baru 

setelah mengalami berbagi goncangan dalam hidunya, M.M bisa hidup 

bersosialisasi dengan baik, maka yang menarik untuk di teliti yaitu 

tentang bagaimana gambaran resiliensi pada individu yang melakukan 

konversi agama pada masa remajanya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

peneliti berusaha untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :  



15 
 

 
 

Bagaimana gambaran resiliensi pada remaja muallaf yang melakukan 

konversi agama dari agama Kristen ke Islam.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui lebih dalam bagaimana  gambaran tentang resiliensi pada 

remaja muallaf yang melakukan konversi agama dari agama Kristen ke 

Islam.   

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Ilmiah 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk mengembangkan khazanah pengetahuan dan penelitian-

penelitian selanjutnya khususnya di bidang psikologi islam, dan 

menambah referensi tentang resiliensi pada muallaf remaja. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat : 

a. Memberikan masukan yang bermanfaat bagi remaja yang 

melakukan konversi agama menjadi Islam. 

b. Berguna bagi keluarga dan orang-orang di sekitar remaja 

yang melakukan konvesi agama agar dapat memberikan 

dukungan eksternal agar tercapainya individu yang resilien 


